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Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!
Değerli Müşterimiz,
Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üre-
tilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavu-
zun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun 
ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine verirseniz, kullanma 
kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları 
dikkate alarak talimatlara uyun.
Sembollerin anlamları
Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

C Cihazın kullanımıyla ilgili önemli 
bilgiler ve faydalı tavsiyeler.

A Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehli-
keli durumlar konusunda uyarılar.

Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.

Bu ürün çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. PCB içermez.
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1  Önemli güvenlik ve çevre talimatları

 • Bu bölümde, yaralanma ya 
da maddi hasar tehlikele-
rini önlemeye yardımcı ola-
cak güvenlik talimatları yer 
almaktadır 

 • Bu talimatlara uyulmaması 
halinde her türlü garanti 
geçersiz hale gelir. 

 • 1.1 Genel güvenlik
 • Bu cihaz, uluslararası gü-
venlik standartlarına uy-
gundur. 

 • Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuk-
lar ve fiziksel, algısal ve zi-
hinsel yetenekleri azalmış 
veya tecrübe ve bilgi ek-
sikliği olan kişiler tarafın-
dan gözetim altında veya 
cihazın güvenli bir şekilde 
kullanımına ve karşılaşılan 
ilgili tehlikelerin anlaşılma-
sına dair talimat verilirse 
kullanılabilir. Çocuklar ci-
hazla oynamamalıdır. 

 • Temizlik ve kullanıcı bakım 
işlemleri, başlarında bir 
büyük olmadığı sürece ço-
cuklar tarafından yapılma-
malıdır. 

 • Elektrik kablosu veya cihaz 
hasarlıysa kullanmayın. 
Yetkili servise başvurun. 

 • Şebeke güç kaynağınız ci-
hazın tip etiketinde belirti-
len bilgilere uygun olmalıdır.

 • Cihazı veya elektrik kablo-
sunu suya daldırmayın.  

 • Cihazı topraklı prizde kulla-
nın. 

 • Cihazı uzatma kablosuyla 
kullanmayın. 

 • Elektrik kablosunun hasar 
görmesini önlemek için sı-
kışmasını, kıvrılmasını veya 
keskin kenarlara sürtün-
mesini engelleyin. 

 • Elleriniz nemli veya ıslak-
ken, cihazın fişine dokun-
mayın. 

 • Cihazı elektrik fişine bağlıy-
ken gözetimsiz bırakmayın. 

 • Dış yüzey kullanım sıra-
sında ısınır. Yanma riskini 
önlemek için sıcak yüzey-
lere temas etmeyin. 

 • Cihaz haznesini veya 
ekmek işlem esnasında ve 
sonrasında çok sıcak olabi-
lir. Çıplak elle dokunmayın, 
fırın eldiveni kullanın.
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1  Önemli güvenlik ve çevre talimatları

 • Cihaz dış mekanlarda 
kullanıma uygun değildir. 

 • Cihazı sabit bir yüzeyde 
kullanın ve muhafaza 
edin. 

 • Cihazı parçalarına ayır-
mayın.

 • Sadece orijinal parçaları 
veya üretici tarafından 
tavsiye edilen parçaları 
kullanın. 

 • Cihazı temizlemeden 
önce fişini prizden çekin 
ve temizlik sonrasında 
tüm parçalarını tamamen 
kurutun. 

 • Cihazı “Temizlik ve 
Bakım” bölümündeki 
talimatlara uygun olarak 
temizleyin. 

 • C i h a z ı  h a r i c i  b i r 
zamanlayıcı veya ayrı 
bir uzaktan kumanda 
sistemiyle çalıştırmayın.

 • Cihazı patlayıcı veya 
yanıcı ortamların ve 
maddelerin bulunduğu 
yerde veya yakınında 
kullanmayın. 

 • Cihazın dönen ve hare-
ketli parçalarına çalışır-
ken dokunmayın.

 • Un ve diğer malzemeler için 
belirtilen maksimum miktar-
ları kesinlikle aşmayın.

 • Cihazı çalıştırmadan önce, 
hazneyi tam yerine oturtun.

 • Ambalaj malzemelerini saklı-
yorsanız çocukların ulaşama-
yacağı bir yerde muhafaza 
edin. 

 • Cihazı ve elektrik kablosunu, 
çocukların ulaşamaya cağı bir 
yerde muhafaza edin.
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1  Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.2 AEEE yönetmeliğine 
uyum ve atık ürünün elden 
çıkarılması 

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yayımla-
nan “Atık Elektrikli ve Elektro-
nik Eşyaların Kontrolü 
Yönetmeliği”nde belirtilen za-

rarlı ve yasaklı maddeleri içermez. 
AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu 
ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kulla-
nılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça 
ve malzemelerden üretilmiştir. Bu ne-
denle, ürünü, hizmet ömrünün so-
nunda evsel veya diğer atıklarla bir-
likte atmayın. Elektrikli ve elektronik 
cihazların geri dönüşümü için bir top-
lama noktasına götürün. Bu toplama 
noktalarını bölgenizdeki yerel yöne-
time sorun. Kullanılmış ürünleri geri 
kazanıma vererek çevrenin ve doğal 
kaynakların korunmasına yardımcı 
olun. 

1.3 Ambalaj bilgisi 
Ürünün ambalajı, Ulusal Mev-
zuatımız gereği geri dönüştü-
rülebilir malzemelerden üretil-
miştir. Ambalaj atığını evsel 

veya diğer atıklarla birlikte atmayın, 
yerel otoritenin belirttiği ambalaj top-
lama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için 
yapılması gerekenler 
Kullanımdan sonra cihazı kapatın ve 
fişini prizden çıkarın.
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2  Ekmek yapma makineniz
2.1 Genel bakış

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan 
edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün 
kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

2.1.1 Kontroller ve parçalar 
1. Gövde
2. Kapak
3. Hazne
4. Ölçü kabı
5. Baget tepsisi
6. Baget tepsi tutacağı
7.  Hamur karıştırma kolu çıkarma 

kancası
8. Hamur karıştırma kolu  
9. Küçük ölçü kaşığı
10. Büyük ölçü kaşığı

2.1.2 Teknik veriler
   Bu ürün, 

2004/108/EC, 
2006/95/EC, 
2009/125/EC ve 
2011/65/EU Av-
rupa direktifle-
rine uygundur. 

Gerilim: 220-240 V~, 50 Hz

Güç: 600 W
Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı 
saklıdır.

2

4

3

5 6

78910

1
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3   Kullanım
3.1 Kullanım amacı 
Bu cihaz sadece evde kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır, profesyonel 
kullanım için uygun değildir. 

İşlev Tanıtımı 

3.3 Çalıştırma 
1. Cihazın fişini prize takın. 
 –  Kısa bir bip sesi duyulduktan son-

ra ekranda “3:00” görünür.

C “3:00” sayısındaki noktalar 
sabittir, yanıp sönmez.

C
Cihaz ilk açıldığında varsa-
yılan ayarda açılır. Ekranda 
bulunan “ ” ikonu pişirme 
sıcaklığını “orta”, ekmek bo-
yutunu “2” olarak gösterir.

3.2 İlk kullanım
 • Cihazın parçalarını temizleyin (bkz. 
6.1).

 • Cihazı fırınlama konumuna getirin 
ve boş şekilde 10 dakika çalıştırın. İlk 
kullanımda duman çikabileceğinden 
odayı iyi havalandırın. Cihazın 
soğumasını bekleyin ve tekrar 
temizleyin.

2.  Hamur karıştırma kolunu (8), haz-
nenin içindeki mile takın.

3.  Malzemeleri hazneye cihazın dı-
şında iken doldurun. 

4.  Malzemeleri, tarifte belirtilen sıra-
lamaya  ve miktara göre hazneye 
koyun (bkz 3.5).

5.  Malzemeleri hazneye koyduktan 
sonra, cihazın içine (  ) yönünde 
hafifçe çevirerek yerine oturtun.

C
Pişirme işleminden sonra 
karıştırma kolunu (8) rahat-
ça çıkarmak için, mili hafifçe 
sıvı yağ ile yağlayın.

Küçük 1, Büyük 2

Az, Orta, Çok
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3  Kullanım

C
Orta sırayla eklediğiniz unun 
ortasına parmağınızla bir 
çukur açın ve içine mayayı 
koyun. 

6.  Kapağı yavaşça kapatın ve istedi-
ğiniz program ve ekmek boyutunu 
seçin (bkz. 3.4 ve 4.1).

  –  Ekranda seçtiğiniz program nu-
marası ve pişirme süresi görünür.

7.  Cihazı çalıştırmak için başlatma / 
durdurma düğmesine 3sn. kadar 
dokunun.

C
Cihazı ileri zamanlı başlatma 
programıyla da çalıştırabilir-
siniz. (Bkz. 3.4).

C

Normal, kepek, tam buğday 
ekmeklerinin pişme esna-
sında bir bip sesi duyulur. 
Ekmeğe zeytin, ceviz, üzüm 
gibi eklemeler yapmak is-
tiyorsanız, bu bip sesinden 
sonra kapağı hafifçe kaldırıp 
ekleyin. 

A
UYARI: Zorunlu olmadıkça 
cihazın kapağını açmayın. 
Bu kabarmasını azaltacaktır.

8.  Pişirme işlemi tamamlandığında, 
10 tane bip sesi duyulur. Başlatma 
/ durdurma düğmesini 3 saniye ba-
sılı tutarak cihazı kapatın.

C
Sıcak tutma özelliği saye-
sinde başlatma / durdurma 
düğmesine basmadığınızda, 
cihaz ekmeği otomatik ola-
rak 60 dakikaya kadar sıcak 
tutar.

9.  Kapağı açarak hazneyi (  ) yönün-
de hafifçe çevirerek dışarıya çıka-
rın.

UYARI: Cihaz yüzeyleri ve 
hazne çok sıcak olabilir.

10.  Ekmeği düz ve temiz bir yüzeyin 
üzerine ters çevirip hazneden çıka-
na kadar hafifçe sallayın.

11.  Çıkarma kancasıyla (7) hamur karış-
tırma kolunu (8) ekmeğin içinden 
çıkarın.

A
UYARI: Hamur karıştırma 
kolunu (8) elinizle çıkarma-
ya çalışmayın.

C
Ekmeği kesmeden önce da-
ğılmaması için biraz soğu-
masını bekleyin.

Ekmek pişirme işlemi esnasında kısa 
süreli elektrik kesintilerinde (maksimum 
15 dakikalık), cihaz ayarlandığı program 
kaldığı yerden çalışmaya devam eder. 
Bu süreyi geçen kesintilerde program 
sıfırlanır ve yeniden başlatılması gerekir. 

3.4 Ekran ve düğme işlev-
leri 
İşlem seçimi: Program “12” de kul-
lanılmak içindir. Size özel programını-
zı oluşturabilirsiniz. Buradan gerekli 
ayarlamaları yapabilirsiniz (bkz. 4.1 12. 
Özel Program).
Ekmek boyutu: Küçük (1) veya büyük 
(2) olarak seçilebilir. Düğmeye her ba-
sışınızla, kısa bir bip sesi duyulur ve “ ” 
ikonu “1” ve “2” arasında hareket eder. 
İstediğiniz boyutta ikonu durdurun.

C
Küçük ekmek yaklaşık 650 
gr, büyük ekmek yaklaşık 
800 gr’dır.
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3  Kullanım

C
Oda sıcaklığına göre ekmek 
boyutu farklılıklar göstere-
bilir. En ideal kullanım ortamı 
20°C ile 34°C  arasındadır.

Sıcaklık: Ekmek kabuğunun pişme 
rengini “AZ”, “ORTA” ve “ÇOK” olarak 
seçilebilir. Düğmeye her basışınızla, 
kısa bir bip sesi duyulur ve “ ” ikonu ile 
seçim yapın.
Zaman: İleri zamanlı ekmek yapmak 
için kullanılır. Düğmeye her basışınızla, 
kısa bir bip sesi duyulur ve 10’ar 
dakikalık artışlarla, programın ne 
kadar süre sonra başlayacağını 
ayarlayabilirsiniz. İleri zaman ayarı 13 
saat sonrasına kadar ayarlanabilir.

A
UYARI: İleri zaman ayarını, 
cihazın içine malzemele-
ri koyduktan sonra ve tüm 
programlar seçildikten son-
ra yapın.

A
UYARI: İleri zaman ayarı, 
ekmeğin pişirmeye başlama 
süresini belirler, hazır olma 
süresini belirlemez.

Program seçimi: Pişirmek istediğiniz 
ekmeğin program (1-12) seçimi içindir 
(bkz. 4.1). Düğmeye her basışınızla, kısa 
bir bip sesi duyulur ve programlar arası 
geçişler olur. İstediğiniz programda 
durun. Seçiminiz ekranda görünür.
Başlatma / Durdurma: Seçtiğiniz 
programı başlatmak içindir. Başlatma 
/ Durdurma düğmesine dokunun, kısa 
bir bip sesi duyulur ve ekranda görünen 
sürede bulunan “:” yanıp sönmeye 
başlar. Program başlamıştır.

–  Durdurmak için düğmeye 3 saniye kadar 
dokunun. Uzun bir bip sesi duyulur ve 
program kapanır. 

A

UYARI: Başlatma / 
Durdurma düğmesine bas-
tıktan sonra diğer tüm düğ-
meler işlevlerini kaybeder. 
Tekrar aktif hale gelmesi 
için programı durdurmanız 
gerekir.

3.5 Malzeme sıralaması
İyi bir sonuç elde etmek için malzeme 
sıralaması çok önemlidir. Önce sıvılar, 
sonra un, tuz ve şeker, son olarak da suyala 
karışmayacak şekilde maya/kabartma tozu 
eklenmeli.

Maya ve/veya kabartma tozu

Un ve/veya Kuru malzemeler

Su ve/veya sıvı malzemeler
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4  Programlar ve tarifler

4.1 Programlar ve tarifler 
1.Standart ekmek: Normal ekmek 
için, yoğurma, kabartma ve pişirme iş-
lemi.

C Hazır ekmek karışımı için bu 
programı kullanın.

Normal Beyaz Ekmek
Program 
Konumu

Standart

Pişirme 
sıcaklığı

Az / Orta / Çok

Ekmek boyutu Küçük 1 Büyük 2 

Su 300 ml 320 ml

Sıvı yağ 1 Büyük ölçü kaşığı 1,5 Büyük ölçü 
kaşığı

Süt 1 Büyük ölçü kaşığı 1,5 Büyük ölçü 
kaşığı

Beyaz un 3 Ölçü kabı 
(450 gr)

3 tam 1/3 Ölçü 
kabı (500gr)

Şeker 2 Küçük ölçü kaşığı 3 Küçük ölçü 
kaşığı

Tuz 1,5 Küçük ölçü kaşığı 1,5 Küçük ölçü 
kaşığı

Instant kuru 
toz maya

1,5 Küçük ölçü kaşığı 1,5 Küçük ölçü 
kaşığı

2.Tam buğday ekmeği: Tam buğday 
ekmeği için yoğurma, kabartma ve 
pişirme işlemi. Bu program tahılın 
genleşmesini sağlamak için daha uzun 
bir ön ısıtma süresine sahiptir.

Tam Buğday Ekmeği
Program Konumu Tam Buğday Ekmeği

Pişirme sıcaklığı Az / Orta / Çok

Ekmek  boyutu Küçük 1 Büyük 2 

Ilık su (45-50° C ) 260 ml 280 ml

Sıvı yağ 1 Büyük ölçü 
kaşığı

1,5 Büyük ölçü 
kaşığı

Tam buğday unu 2 Tam 1/3 ölçü 
kabı 

(330 gr)

2 Tam 1/2 ölçü 
kabı 

(350 gr)

Beyaz un 2/3 Ölçü Kabı 
(120 gr)

 1 Ölçü Kabı 
(150 gr)

Şeker 2 Küçük ölçü 
kaşığı

3 Küçük ölçü 
kaşığı

Tuz 1,5 Küçük ölçü 
kaşığı

1,5 Küçük ölçü 
kaşığı

Instant kuru toz 
maya

2 Küçük ölçü 
kaşığı

2,5 Küçük ölçü 
kaşığı

C
Ayrı bir kapta tam buğday 
unu ile beyaz un iyice karış-
tırıp kullanılmalıdır.

3.Köy ekmeği: Köy ekmeği için 
yoğurma ve daha uzun süreli kabartma. 
Bu programda ekmeğin kabuğu daha 
gevrek, yoğunluğu ise daha hafif 
olacaktır.
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Köy Ekmeği
Program 
Konumu

Köy Ekmeği

Pişirme 
sıcaklığı

Az / Orta / Çok

Ekmek 
boyutu

Küçük 1  Büyük 2 

Su 280 ml 300 ml
Sıvı yağ 1 Büyük Ölçü 

Kaşığı
1,5 Büyük 

Ölçü Kaşığı
Süt 1 Büyük Ölçü 

Kaşığı
1,5 Büyük 

Ölçü Kaşığı
Beyaz un 3 Ölçü Kabı  

(450 gr)
3 Tam 1/3 
Ölçü Kabı 
(500 gr)

Şeker 2 Küçük ölçü 
kaşığı

2 Küçük ölçü 
kaşığı

Tuz 1 Küçük ölçü 
kaşığı

1,5 Küçük 
ölçü kaşığı

Instant kuru 
toz maya

1,5 Küçük ölçü 
kaşığı

1,5 Küçük 
ölçü kaşığı

4.Hızlı: Bu programda ekmek boyutu 
seçimi yapılmaz. Standart ekmek tarifi-
nin kabartma tozu ile yoğurma, kabart-
ma ve pişirme. Sadece normal beya z 
ekmek pişirilebilir. Pişirme süresi 2 saat 
10 dakikadır.

A UYARI: Su sıcaklığı 45-
50ºC arasında olmalı.

A
UYARI: Diğer programlar-
la aynı sonuç elde edilmez. 
Mecbur kalmadıkça kullan-
mayı tercih etmeyin.

4  Programlar ve tarifler

Hızlı Beyaz Ekmek
Program 
Konumu

Hızlı

Pişirme sıcaklığı Az / Orta / Çok
Ekmek boyutu –
Ilık su (45- 
50°C )

280 ml

Sıvı yağ 1 Büyük ölçü kaşığı
Süt 1 Büyük ölçü kaşığı
Beyaz Un 3 Ölçü Kabı (450 gr)
Şeker 2 Küçük ölçü kaşığı
Tuz 1,5 Küçük ölçü kaşığı
Kabartma tozu 1 paket (10 gr.)
Instant kuru toz 
maya

1,5 Küçük ölçü kaşığı

A
UYARI: Bu programda 
Ekmek boyutu normalin bi-
raz altında olabilir.

5.Kepek ekmeği: Kepek ekmeği için 
yoğurma, kabartma ve pişirme işlemi.

Kepek Ekmeği
Program 
Konumu

Kepek

Pişirme 
sıcaklığı

Az / Orta / Çok

Ekmek  
Boyutu

Küçük  1 Büyük   2

Su 280 ml 290 ml
Sıvı yağ 1 Büyük Ölçü 

Kaşığı
1,5 Büyük 

Ölçü 
Kaşığı

Kepek un 2 Tam 1/4 Ölçü 
Kabı (450 gr)

2 Tam 1/2 
Ölçü Kabı 
(350 gr)

Beyaz un 2/3 Ölçü kabı 
(120 gr)

1 Ölçü 
kabı 

(150gr)
Şeker 2 Küçük ölçü 

kaşığı
3 Küçük  

ölçü kaşığı
Tuz 1,5 Küçük ölçü 

kaşığı
1,5 Küçük 
ölçü kaşığı

Instant kuru 
toz maya

2 Küçük ölçü 
kaşığı

2,5 Küçük 
ölçü kaşığı
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C
Ayrı bir kapta kepekli un ile 
beyaz unu iyice karıştırıp 
kullanın.

6.Kek pişirme: Kek karışımını kabart-
ma ve pişirme işlemi.

Kek Tarifi
Program 
Konumu

Kek pişirme

Pişirme sıcaklığı Orta
Yumurta 2 adet
Sıvı Yağ 50 ml
Süt 100 ml
Şeker 1/2 Ölçü kabı (120 gr)

Un 1 Ölçü kabı (150 gr)
Vanılya 1 paket (5 gr)
Kabartma tozu 1 paket(10 gr)

Hazırlanışı: Ayrı bir kapta önce yu-
murta yağ süt mikserle iyice karıştırılır, 
şeker ilave edilir,  şeker  eriyene kadar 
karıştırmaya devem edilir. Karışıma un, 
vanilya ve kabartma tozu ilave edilerek 
kek hamur, homojen  kıvama ulaşılana 
kadar iyice karıştırılır ve işlem tamamla-
nır.Daha sonra  hamuru hazneye karış-
tırma kolu takmadan dökülür ve cihaz 
kek pişirme  programında çalıştırılır.

A
UYARI: Bu program kek ha-
murunu hazırlamaz. Cihazın 
içerisine hazır kek karışımını 
eklemelisiniz. Program pi-
şirme işlemini tamamlar. 

7.Reçel hazırlama: Reçeleri ve mar-
melatları kaynatma işlemi.

4  Programlar ve tarifler

Reçel Tarifi
Program 
Konumu

Reçel Hazırlama

Çilek 500 gr
Toz şeker 500 gr
Reçel yapma 
katkısı

Reçel yapma katkı 
paketinin yarısı (yaklaşık 

15 gr)
Su 50 ml
Vişne 500 gr

Toz şeker 500 gr
Reçel yapma 
katkısı

Reçel yapma katkı 
paketinin yarısı (yaklaşık 

15 gr)
Su 100 ml

Hazırlanışı: Çilekler veya vişneler te-
mizlenerek ve uygun şekilde kesilerek 
hazneye konur. Ayrı bir kapta 3 büyük 
ölçü kaşığı (10) toz şeker ve 1/2 paket 
reçel yapma katkısı iyice karıştırılır.
Hazne içindeki malzemelere şeker ila-
ve edilip 3 saat beklenir. Daha sonra 
ayrı kapta hazırlanan şekerli reçel yap-
ma katkısı hazneye konur ve çilek için 
50 ml, vişne için 100 ml su ilave edile-
rek reçel hazırlama programı seçilerek 
cihaz çalıştırılır.

C
Eğer program bitiminde 
reçel istediğiniz kıvama 
gelmediyse fırınlama prog-
ramını kullanarak reçel kı-
vamını daha koyu yapabilir-
siniz.

8.Hamur hazırlama: Sadece yoğur-
ma ve kabartma işlemi. Daha sonra şe-
kil verilecek hamurlar için kullanılabilir.

A UYARI: Bu programda pi-
şirme işlemi yoktur.  
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4  Programlar ve tarifler

Baget ekmeği: 
Baget Ekmeği

Program 
Konumu

Hamur hazırlama / 
Fırınlama

Pişirme sıcaklığı Az / Orta / Çok
Su 170 ml
Sıvı yağ 1,5 Büyük Ölçü Kaşığı
Süt 1 Büyük ölçü kaşığı
Beyaz Un 2 Ölçü Kabı (300 gr)
Şeker 2 Küçük ölçü kaşığı
Tuz 1/2 Küçük ölçü kaşığı
Instant kuru toz 
maya

1/2 Küçük ölçü kaşığı

Hazırlanışı: Önce hamur hazırlama 
programında mayalı hamur hazırlanır. 
Mayalı Hamur 4 eşit parçaya ayrılarak, 
baget tepsisine (5) konur ve elle iyice 
yayılır.Tepsi tutucu tel apartın ayakları 
aşağı gelecek şekilde açılarak çiftli tep-
silerin 1 adedi alt rafa 1 adedi üst rafa 
yerleştirilir (bkz. 2.1). Baget tepsileri (5) 
tel tutucu ile birlikte makineye yerleş-
tirilip fırınlama programında (10. prog-
ram) çalıştırılır.
9.Glutensiz ekmek: Glutensiz ekmek 
için yoğurma, kabartma ve pişirme 
işlemi.

Glutensiz Ekmek
Program 
Konumu

Glutensiz ekmek

Pişirme 
konumu

Orta

Ekmek boyutu Küçük 1  Büyük 2 
Ilık su ( 45-50° 
C )

260 ml 320 ml

Sıvı yağ 2 Büyük Ölçü 
Kaşığı

3 Büyük Ölçü 
Kaşığı

Sirke 1 Küçük ölçü 
kaşığı

1 Küçük ölçü 
kaşığı

Yumurta 1 adet 1 adet

Gulitensiz Un 2 Tam 2/3 
Ölçü Kabı 
(400 gr)

3 Tam 1/3 
Ölçü Kabı 
(500 gr)

Şeker 1,5 büyük 
ölçü kaşığı

2 büyük ölçü 
kaşığı

Tuz 1,5 Küçük 
ölçü kaşığı

1,5 Küçük 
ölçü kaşığı

Instant kuru 
toz maya

1,5 Küçük 
ölçü kaşığı

1,5 Küçük 
ölçü kaşığı

10.Fırınlama: Sadece pişirme işlemi. 
Pişirme süresini uzatmak için de kulla-
nılabilir.
11.Sütlaç yapma: Karıştırma ve pi-
şirme. İşlem tamamlandığından, haz-
neden alınıp soğumaya bırakılmalı.

Sütlaç Tarifi
Program 
Konumu

Sütlaç Yapma

Pişirme 
konumu

Orta

Süt 600 ml
Pişmiş Prinç 1 Ölçü kabı (150 gr) 
Şeker 1/2 Ölçü kabı (120 gr) 
Buğday 
nişastası

1 Büyük Ölçü Kaşığı
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4  Programlar ve tarifler

Hazırlanışı: Önce pirinç ayrı bir 
kapta pişirilir.Pişmiş pirinç ile birlikte 
diğer malzemeler hazneye konur. 
Sütlaç yapma programı seçilerek cihaz 
çalıştırılır. İşlem sonunda  sıcak sütlaç 
ayrı kaselere konulup soğutulmalıdır.
12.Özel program: Size özel program 
yaratma imkanı sunar. Yoğruma, 
kabartma, pişirme ve ısıtma süreleri 
ayarlanabilir. “İşlem seçimi” tuşuyla 
istediğiniz ayarı seçebilirsiniz.
Ayarlar aşağıdaki gibidir:

PREH 
(ÖN ISITMA)

0-30 dak.

KNEAD1 
(YOĞURMA) 6-16 dak.

REST 
(MAYALAMA) 1-10 dak.

KNEAD2 
(YOĞURMA) 2-10 dak.

RISE1 
(KABARTMA1) 10-60 dak.

KNEAD3 
(YOĞURMA) 5-20 dak.

RISE2 
(KABARTMA2) 5-120 dak.

RISE3 
(KABARTMA3) 0-120 dak.

BAKE (PİŞİRME) 30-75 dak.
KEEP WARM 
(SICAK TUTMA) 0-60 dak.

4.2 Uyarı ekranı 
Program başlatıldıktan sonra ekranda 
“E:01” görünüyorsa cihaz sıcaklığı hala 
çok yüksek demektir. Cihazın kapağını 
açın ve 10-20 dk kadar soğumaya bıra-
kın.
Program başlatıldıktan sonra ekranda 
“E:00” uyarısı görünüyorsa cihaz sı-
caklığı hala çok düşük demektir. Cihazı 
daha sıcak bir ortamda çalıştırın.
Ekranda “E:EE” uyarısı görünüyorsa, 
sıcaklık sensör bağlantısı ile ilgili bir 
sorun olabilir. Tekrar başlatma / dur-
durma düğmesine dokunun ve yetkili 
servise başvurun.
Ekranda “H:HH” uyarısı görünüyorsa, 
sıcaklık sensör bağlantısı kesilmiştir. 
Yetkili servise başvurun.
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5  İpuçları

 • En iyi sonuca ulaşmak için aşağıdaki 
ipuçlarını dikkate alın:

 • Malzeme ölçülerini doğru oranda kullanın.
 • Aksi belirtilmedikçe malzemeler oda 
sıcaklığında kullanın.

 • Su ve sütü (20-25° C) arasında ılık olacak 
şekilde kullanın.

 • Ekmek yapımında mutlaka Instant kuru 
toz maya kullanın.

 • Doğru program ile doğru malzemeleri 
kullanın.

 • Kapağı zorunlu olmadıkça açmayın. 
 • Mazleme sırasına uyun (sıvı-un-maya).
 • Malzemeleri hazneye koyarken mayanın 
su ile temas etmemesine dikkat edin. 

 • Katı malzeme eklenecek ise bip sesini 
bekleyin. Erken yapacağınız ekleme 
malzemenin tadının kaybolmasına neden 
olur. 

 • İleri zaman programını bozulabilecek 
malzemeler olduğunda kullanmayın.
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6  Temizlik ve bakım

6.1 Temizlik
 • Temizleme işleminden önce makine-
nin fişini prizden çekin ve soğumasını 
bekleyin.

 • Haznenin (3) iç ve dış kısımlarını 
nemli bir bezle silin. Yapışmaz kap-
lamaya zarar vermemek için keskin 
veya aşındırıcı maddeler kullanmayın. 
Hazneyi (3) yerine yerleştirmeden 
önce tamamen kurutun.

 • Hamur karıştırma kolunu, milden 
çıkartırken zorluk yaşadığınız du-
rumlarda, hazneyi (3) sıcak suyla dol-
durun ve bu şekilde 30 dakika kadar 
bekletin. Karıştırma kolunu nemli bir 
pamuklu bezle dikkatlice silin. Haz-
nedeki mile yapışan hamurları iyice 
temizleyin.

 • Kapağın içini ve dışını hafif nemli bir 
bezle silin. 

 • Gövdenin dış yüzeyini nemli, bezle 
hafifçe silin. Aşındırıcı temizleyiciler 
kullanmayın. 

A
UYARI: Temizlik sonrasın-
da cihazı kullanmadan önce 
bir bezle veya kağıt hav luyla 
tüm parçalarını kurutun.    

6.2 Saklama
 • Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmü-
yorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın. 

 • Cihaz fişinin çekildiğinden, ciha zın so-
ğuduğundan ve tamamen kuru oldu-
ğundan emin olun. 

 • Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. 
 • Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir 
yerde muhafaza edin.

 • Hazneyi (3) ve hamur karıştırma kolunu 
(8) kesinlikle bulaşık makinesinde yıka-
mayın.
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7  Problemler ve çözüm önerileri
No. Sorun Nedeni Çözümü 

1
Pişirme sırasında ha-
valandırma deliğinden 
duman çıkıyor.

Bazı malzemeler ısı elemanına veya 
yanına yapışabilir, ilk kullanımda ısı 
elemanının üzerinde yağ kalmış olabilir

Ekmek pişirme makinesinin fişini çekin ve ısı elemanını 
temizleyin, ancak elinizi yakmamaya dikkat edin. 

2 Ekmeğin alt kabuğu 
çok kalın

Ekmeği ısıtmada tutmak veya ekmeği 
uzun süre haznede tutarak çok su kaybı-
na neden olmak 

Ekmeği ısıtma durumunda bekletme işleminde daha 
erken çıkarın

3 Ekmeği dışarı çıkarmak 
çok zor

Hamur karıştırma kolu haznedeki mile 
sıkıca yapışmış olabilir

Ekmeğin kenarlarını hazneden kurtarmak için yapışmaz 
spatula ile hafifçe gevşetin. Ekmeği çıkardıktan sonra 
hazneye sıcak su koyun ve hamur yoğurucuyu bunun 
içinde 30 dakika tutun ve sonra çıkararak temizleyin

4
Malzemeler iyi karış-
mıyor ve kötü pişirme 
yapılıyor 

Seçilen program menüsü doğru değildir Kapağı mümkün mertebe açmayın
Çalıştırdıktan sonra kapak birkaç kez 
açılarak ekmek kurutulmuş ve kabuğu 
kahverengi değil

Son kabarmada kapağı açmayın

Karıştırma direnci çok büyük olduğundan 
hamur yoğurucu neredeyse hiç 
dönemiyor ve düzgün karıştırma 
yapamıyordur 

Yoğurucu deliğini kontrol edin, sonra ekmek haznesini 
çıkarın ve yüksüz çalıştırın, hala normal değilse, yetkili 
servisi arayın

5

“Başlatma/Durdurma” 
düğmesine bastıktan 
sonra ekranda “H HH” 
görünüyor. 

Ekmek pişirme makinesinin sıcaklığı ek-
mek pişirmek için çok yüksek.

“Başlatma/Durdurma” düğmesine dokunun ve ekmek 
pişirme makinesinin fişini çekin, sonra ekmek haznesini 
dışarı çıkarın ve ekmek pişirme makinesi soğuyuncaya 
kadar kapağı açık tutun.

6
Motor sesi duyuluyor 
ama hamur yoğrul-
muyor.

Hazne düzgün takılmamış, hamur 
karıştırma kolu ya da hamur 
karıştırılmayacak kadar fazla

Hazne düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini ve hamu-
run reçeteye göre yapılıp yapılmadığını, ayrıca malze-
melerin doğru tartılıp tartılmadığını kontrol edin.

7 Ekmek boyutu kapağı 
itecek kadar büyük

Maya veya un ya da su çok fazladır veya 
ortam sıcaklığı çok yüksektir

Yukarıdaki faktörleri kontrol edin ve miktarları istenen 
düzeye indirin

8
Ekmek büyüklüğü çok 
küçük ya da ekmek 
kabarmıyor

Maya yoktur veya maya yeterli değildir, 
ayrıca su sıcaklığı fazla olduğundan veya 
maya tuzla karıştığından veya ortam 
sıcaklığı düşük olduğundan maya işlevini 
yerine getiremiyordur

Maya miktarını ve performansını kontrol edin, ortam 
sıcaklığını istenen dereceye getirin

9
Hamur çok fazla oldu-
ğundan hazne dışına 
taşıyor

Hamuru yumuşatan sıvıların miktarı faz-
ladır; maya miktarı da çok fazladır. Sıvıların miktarını azaltın ve hamur sertliğini ayarlayın

10 Hamur pişerken ekme-
ğin orta kısmı çöküyor

Kullanılan un ve kabartma tozu yeterince 
güçlü değildir ve hamuru kabartmıyordur Ekmek unu veya güçlü kabartma tozu kullanın.

Mayalanma hızı çok hızlıdır veya maya 
sıcaklığı çok yüksektir Maya oda sıcaklığında kullanılmalıdır.

Aşırı su hamuru yumuşatır ve aşırı ıslatır. Suyun emişine bağlı olarak tarifedeki suyu ayarlayın

11 Ekmek ağırlığı çok fazla 
ve yapısı çok yoğun

Çok fazla un veya eksik su Unu azaltın veya suyu artırtn
Çok fazla katkı malzemesi vardır veya tam 
buğday ununun miktarı fazladır İlgili malzemelerin miktarını azaltın ve mayayı arttırın.

12
Ekmeği kestikten sonra 
orta kısmında boşluklar 
var

Aşırı su veya maya vardır ya da tuz ko-
nulmamıştır Su veya maya miktarını azaltın ve tuzu kontrol edin

Su sıcaklığı çok yüksektir Su sıcaklığını kontrol edin

13 Ekmek yüzeyi kuru toza 
yapışmış

Ekmekte tereyağı, muz, vs. gibi yapışkan-
lığı güçlü malzemeler vardır. Ekmeğe, yapışkanlığı güçlü malzemeler koymayın.

Eksik su nedeniyle iyi karışmamıştır Suyu ve ekmek pişirme makinesinin mekanik yapısını 
kontrol edin

14

Kek veya fazla şekerli 
yiyecekleri yaparken 
kabuk çok kalın ve renk 
çok koyu oluyor

Ekmek pişirirken farklı tariflerin ve 
malzemelerin büyük etkisi olur; fazla 
şeker nedeniyle pişirme rengi çok 
koyulaşır

Fazla şekerli bir tarif nedeniyle pişirme rengi çok koyu 
ise, programı istenen süreden 5-10 dakika erken 
bitirmek için Başlatma/Durdurma düğmesine dokunun. 
Ekmeği dışarı çıkarmadan önce, makinenin kapağı kapalı 
olarak ekmeği veya keki haznede 20 dakika bekletmeniz 
gerekir.
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8  Tüketici Hizmetleri

Değerli Müşterimiz, 

Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi nu-
maralarımızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebi-
lirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız opera-
tör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı merkezimize ayrıca www.beko.com adresimdeki “Tüketici Hizmetleri” 
bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 212 423 23 53 nolu telefona 
faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvuru adresimiz:
Beko Çağrı Merkezi, Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Beko Hizmet Merkezi
444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)
Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırın.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanın.
3.  Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numara-

larından Çağrı Merkezimize başvurun. 
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorun.
5.  İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “HİZMET FİŞİ“ istemeyi unut-

mayın. Alacağınız Hizmet Fişi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek 
herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.

6.  Kullanım ömrü: 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için 
gerekli yedek parça süresi).
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Müșteri Memnuniyeti Politikası
Arçelik A.Ș. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın  müșteri istek ve önerilerinin müșteri profili ayrımı 
yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.beko.com.tr , faks, mektup, sosyal medya, 
bayi) rahatlıkla iletilebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, șeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, 
bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve 
süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileștirildiği, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak 
kabul etmiș müșteri odaklı bir  yaklașımı benimsemekteyiz. 
Yaklașımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir 
yapı geliștirilmiș olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

Web sitesi Çağrı merkezi mushiz@arcelik.com fax 0216 423 23 53

Çağrı merkezi

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

Yetkili satıcı

Müşteri başvurusu1

2

3

4

5

Başvuru kaydı

Hizmet talebinin alınması

Randevu alınıp hizmetin gerçekleştirilmesi

Memnun Memnun
değil

Müşteri memnuniyetinin alınması

6 Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması



Beko tarafından verilen bu garanti, Ekmek Yapma Makinesi’nin normalin dışında kullanıl-
masından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti 
dışıdır:

1.  Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2.  Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan  
      hasar ve arızalar,
3.  Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan      
      farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4.  Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5.  Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
      arızalar.
 
Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı 
satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat 
yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu 
garanti geçersizdir.

İmalatçı/İthalatçı: Arçelik A.Ş.

Menşei: P.R.C 

Arçelik A.Ş. 
Genel Müdürlük Karaağaç 
Caddesi No: 2-6 Sütlüce 
34445 İstanbul/TürkiyeTel.: (0-216) 585 8 888 Fax.: (0-216) 453 23 53



BEKO  Ekmek Yapma Makinesi’nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yet-
kili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale 
edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına 
karşı
2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.
Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması 
halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir 
ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine 
ilave edilir. Tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili 
servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten 
itibaren başlar. Ürünün arızasının 15 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri 
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların 
saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis 
atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. 
Ancak;
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az 
dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa 
arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması, 
-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, 
acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın 
tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, 
bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek 
sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel 
Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair 
Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel 
Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 85708 no’lu ve 25.06.2010 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiştir. 
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.  

ARÇELİK, A.Ş.
GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Adres :

Tel-Faks :
Satıcı Firma (Kaşe ve İmza) :

Seri No    :
Tip    : BEKO BKK 2515
Teslim Tarihi, Yeri    :
Fatura Tarihi, No    :
Satıcı Firma Ünvanı  :

Ekmek Yapma Makinesi


